
V� MARIJAMPOL�S MIŠK� UR�DIJOS VIDIN�S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO 

S A N T R A U K A  

Vidin�s miškotvarkos projektai – tai mišk� �kio veiklos planai, rengiami visoms valstybini�
mišk� valdytoj� ir priva�ioms mišk� valdoms arba ne mišk� �kio paskirties žem�s sklype esan�iai 
miško žemei, skiriami konkre�i� tvarkymo priemoni� sistemai jose nustatyti. 

Vidin�s miškotvarkos projektas parengtas V� Marijampol�s mišk� ur�dijos patik�jimo teise 
valdomiems ir naudojamiems miškams. Pagal j� bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai iki 
2023 m. gruodžio 31 d. Projektavimas atliktas naudojant 2013 m. valstybin�s mišk�
inventorizacijos duomenis. 

Mišk� inventorizacija atlikta vadovaujantis Miškotvarkos darb� vykdymo instrukcija, 
patvirtinta Valstybin�s mišk� tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. �sakymu Nr. 11-10-V „D�l 
Miškotvarkos darb� vykdymo instrukcijos patvirtinimo“), sklypiniu metodu, naudojant 
aerofotografavimo medžiag� – 2010 m. spalvotus ortofotografinius žem�lapius ir 2012 m. spalvotas 
spektrozonines aerofotonuotraukas. Lauko darb� metu nustatyta: 

� medyn� taksaciniai rodikliai (r�šin� sud�tis, amžius, aukštis, skalsumas, t�ris ir kt.); 
� augavie�i� tipai (dirvožemio s�lygos); 
� pomiškio ir trako b�kl�; 
� mišk� sanitarin� b�kl�. 

Atliktas vykdytos miško �kin�s veiklos �vertinimas (pagrindini� neplyn� kirtim�, ugdymo 
kirtim�, miško želdini�) ir suprojektuotos �kin�s priemon�s kitam vykme�iui. Taip pat patikslintos 
saugotin� augal� ir gyv�n� radaviet�s, gamtos ir kult�ros vertybi� vietos, aprašyti rekreaciniai 
�renginiai. 

Svarbiausi V� mišk� ur�dijos �kio tikslai yra miško ištekli� išsaugojimas ir gausinimas 
vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto mišk� �kio principais, visuomen�s 
informavimas apie V� mišk� ur�dijos miškus, j� b�kl� ir tvarkym�, mišk� naudojimo rekreacin�ms 
reikm�ms intensyvinimas, racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško ištekli� naudojimas bei 
mišk� produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokyb�s gerinimas, mišk� �kio ekonominio 
efektyvumo didinimas, mišk� ekosistem� tvarumo užtikrinimas, biologin�s �vairov�s išsaugojimas 
ir gausinimas bei mišk� sanitarin�s ir priešgaisrin�s apsaugos gerinimas, �kininkavimo saugom�
teritorij� miškuose reglamentavimas pagal ši� teritorij� tikslus bei uždavinius, visuomen�s bendr�j�
su miškais susijusi� reikmi� tenkinimas regiono ir šalies lygiu. 

Siekiant ši� tiksl� �gyvendinimo, miškotvarkos darb� ir projekto rengimo metu sprendžiami 
tokie pagrindiniai uždaviniai ir naudojamos tokios priemon�s: 

� mišk� ištekli� inventorizavimas mišk� ur�dijos teritorijoje sklypiniu metodu, kiekybini� bei 
kokybini� mišk� našumo, �kin�s bei gamtin�s b�kl�s rodikli� nustatymas; 

� saugom� teritorij� ir gamtos bei kult�ros vertybi� inventorizavimas mišk� ur�dijos 
teritorijoje ir priemoni� j� apsaugai numatymas; 

� mišk� �kio veiklos per pra�jus� vykmet� analiz� bei �vertinimas; 
� miškotvarkos projekto, pagal kur� organizuojamas mišk� �kis ir atliekami visi mišk�

naudojimo, atk�rimo bei miško žemi� tvarkymo darbai artimiausi� dešimtmet�, parengimas. 

V� Marijampol�s mišk� ur�dijos teritorijoje inventorizuotas bendras vis� nuosavyb�s ir 
valdymo form� mišk� plotas yra 34,6 t�kst. ha, iš jo 32,8 t�kst. ha miško žem�s. Teritorijos 
miškingumas – 13,2 %. V� Marijampol�s mišk� ur�dijos valdomas plotas yra 22572 ha, iš jo 
patik�jimo teise valdom� valstybin�s reikšm�s mišk� yra 22543 ha ir 29 ha kit� plot� ( keliai su 



danga, užstatytos teritorijos ir kt.). Miško žem� sudaro 21227 ha. V� Marijampol�s mišk� ur�dijos 
patik�jimo teise valdomi mišk� plotai sudaro 65 % bendro inventorizuoto ploto. 

V� Marijampol�s mišk� ur�dijos patik�jimo teise valdomiems ir naudojamiems miškams 
parengtas vidin�s miškotvarkos projektas pagal 2013 m. rugpj��io 30 d. V� Marijampol�s mišk�
ur�dijos vidin�s miškotvarkos projekto parengimo paslaug� sutart� Nr. S5-62 su V� Marijampol�s 
mišk� ur�dija, o kit� nuosavyb�s form� miškams pateikti suvestiniai mišk� inventorizacijos 
duomenys. Parengtoje kartografin�je medžiagoje yra informacija apie vis� nuosavyb�s form�
miškus. 

VALSTYBIN�S REIKŠM�S MIŠK� RODIKLIAI 

Visi V� Marijampol�s mišk� ur�dijos valdomi valstybin�s reikšm�s miškai (22534 ha) 
priskirti septynioms girininkijoms: Vilkaviškio, Šunsk�, Sasnavos, Varnab�d�s, Pajevonio, 
Kalvarijos ir Buktos. Girininkijose valstybin�s reikšm�s plotai svyruoja nuo 2,2 t�kst. ha (Sasnavos 
girininkija) iki 5,2 t�kst. ha (Buktos girininkija). Vidutinis girininkijos plotas yra 3,2 t�kst. ha. 
Miškai suskirstyti � 525 kvartalus, o kvartalai – � 11892 taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo 
plotas –42,9 ha, taksacinio sklypo plotas – 1,9 ha.

Miškai pagal �kininkavimo tikslus ir pagrindin� funkcin� paskirt� priskirti mišk� grup�ms ir 
pogrupiams: I grup�s (rezervatiniai) miškai sudaro 5,2 % (1165 ha), II grup�s (ekosistem� apsaugos 
ir rekreaciniai miškai) sudaro 19,7 % (3240 ha), III grup�s (apsauginiai miškai) – 14,1 % (2898 ha) 
ir IV grup�s (�kiniai miškai) – 61,0 % (12510 ha) ploto. 

Mišku apaugusi žem� (medynai) sudaro 19568 ha, 23 % medyn� yra kult�rin�s kilm�s (�veisti 
sodinant). Neapaugusi� mišku plot� yra 938 ha (4,4 % miško žem�s ploto), iš j� 418 ha kirtaviet�s, 
433 ha – miško aikšt�s ir 61 ha – žuv� medynai. Ne miško žem�s yra 1316 ha (5,8 % bendro ploto), 
iš j� pelki� – 1144 ha, tras� (platesni� nei 10 m) – 6 ha. 

Bendras medyn� t�ris yra 4,46 mln. m3. Vidutinis medyn� t�ris hektare – 228 m3, brandži�
medyn� – 337 m3, vidutinis t�rio prieaugis sudaro 6,96 m3.Vidutinis medyn� skalsumas yra 0,77, 
vidutinis vis� medyn� amžius – 51 metai. 

Pagal vyraujan�i� r�š� vyrauja eglynai 29 %, pušynai – 7 % medyn� ploto, iš kiet�j� lapuo�i�
�žuolynai – 6 % ir uosynai tik – 2 % medyn� ploto. minkšt�j� lapuo�i� medynai sudaro 55 %, iš j�
beržynai sudaro 24 %, juodalksnynai 22 % medyn� ploto 

Medynai pagal brandumo grupes III ir IV grupi� miškuose pasiskirsto taip: jaunuolynai 
sudaro 38 %, pusamžiai – 20 %, pribr�stantys – 12 % ir brand�s – 30 % ploto. 

Vyrauja laikinai užmirkusios (42 %), labai derlingos augaviet�s. Užmirkusios ir pelkin�s 
augaviet�s sudaro 24 %, iš j� nusausintos apie 6 % ploto. 

V� Marijampol�s mišk� ur�dijos teritorijoje yra Žuvinto biosferos gamtinis rezervatas ir 
Višty�io regioninis parkas, keturi valstybiniai draustiniai – Širvintos hidrografinis, Virbalgirio 
botaninis - zoologinis, Varnab�d�s pedologinis ir Aguonio geomorfologinis draustinis, be keturi�
valstybini� draustini� dar yra septyni savivaldyb�s draustiniai ir Kalvarijos biosferos poligonas. 
Taip pat V� Marijampol�s mišk� ur�dijos teritorijoje yra biologin� �vairov� saugan�ios „Natura 
2000“ teritorijos – trys paukš�i� apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir dešimt vietovi�, 
atitinkan�i� gamtini� buveini� apsaugai svarbi� teritorij� atrankos kriterijus (BAST). 

Valstyb�s saugomose teritorijose V� Marijampol�s mišk� ur�dijos valstybin�s reikšm�s 
miškai sudaro 9,1 t�kst. ha (40,3 % bendro V� mišk� ur�dijos valstybin�s reikšm�s mišk� ploto). 
„Natura 2000“ teritorijose valstybin�s reikšm�s mišk� – 12,1 t�kst. ha. 



MIŠKO �KIN�S VEIKOS 2004–2013 METAIS ANALIZ�  

Miškotvarkos projekte pateikta 2004 m. miškotvarkos suprojektuot� �kini� priemoni� apimtis 
2004–2013 metams, j� �vykdymo analiz� ir �vertinimas. Analizuojant �kin� veikl� panaudoti ir 
1989 m. miškotvarkos duomenys. Valstybini� mišk� plotas kito. Tod�l ilgesnio laikotarpio analizei 
naudotas s�lyginis dydis, daugiau d�mesio skiriant paskutinio vykme�io (2004–2013 m.) duomen�
analizei, j� atliekant 21227 ha miško žem�s plote. Išvados suformuluotos atlikus valstybin�s 
reikšm�s mišk� rodikli� analiz�, o atskirais atvejais apimant ir visus miškus (miško apsauga, 
medžiokl�s �kis). 

Miško plot� kaita. V� Marijampol�s mišk� ur�dijos plotas sumaž�jo apie 208 ha. Plotas 
sumaž�jo, nes atlikus kadastrinius matavimus � miško žem� ne�traukti keliai, pievos, kurie 
neatitinka keliam� miško žem�s reikalavim�, d�l LR sienos ratifikavimo su Rusijos federacija. 
Atnaujinus georeferencin� pagrind� buvo pakoreguotos vandens telkini� ribos, patikslintas keli�
sluoksnis bei j� važiuojamosios dalies plotis. 

Mišk� r�šin�s sud�ties kaita. Kiet�j� lapuo�i� (�žuolyn�) 265 ha ir spygliuo�i� medyn�
plotas 1078 ha per 2004-2013 m. laikotarp� padid�jo. Didelis uosio medyn� ploto sumaž�jimas nuo 
4,2 % iki 1,6 % vis� medyn� ploto. Marijampol�s mišk� ur�dijoje vertintina teigiamai padid�jus�
�žuolyn�, spygliuo�i� plot� ir sumaž�jus drebulyn� plotui. 

Miško kirtim� analiz�. Iš 1 ha mišku apaugusio ploto suprojektuota iškirsti likvidinio t�rio: 
2004 m. – 5,1 m³ (2014 m. – 4,6 m³ projektuojama). Kertant žymiai mažiau prieaugio, vyko tolydus 
medienos t�rio kaupimas, ypa� III grup�s(7,08 m3/ha) miškuose Per vykmet� valstybin�s reikšm�s 
miškuose sukaupta daugiau 219 t�kst. m³ medienos, lyginant su 2004 m. duomenimis. Vienas iš 
tr�kum� vykdant medienos naudojim� yra: ugdom�j� (einam�j�) kirtim� apimt� V� mišk� ur�dija 
�vykd� 16 proc. (pagal plot�), d�l to ne visiškai �vykdyti ši� kirtim� tikslai. 

Medyn� strukt�ra. Esama medyn� amžiaus strukt�ra nepalanki tolydiniam medienos 
naudojimui. III ir IV mišk� grup�se jaunuolynai sudaro 38 %, brand�s medynai – 30 % ir pusamžiai 
su pribr�stan�iais medynais – 32 %. Brandži� medyn� plotas sumaž�jo 2139 ha, ta�iau 
perbrendusi� medyn� plotas padid�jo 259 ha. Labiausiai kaupiasi perbrend� minkšt�j� lapuo�i�
(drebulyn�, juodalksnyn�) medynai. Minkšt�j� lapuo�i� vidutinis amžius art�ja prie perbrendusi�
medyn� amžiaus, tod�l neišvengiamai kaupsis ir did�s perbrendusi� medyn� plotai. 

Medyn� t�rio kaita. inventorizacijos metu nustatytas medyn� t�ris beveik nepasikeit�, 
lyginant su pra�jusios inventorizacijos duomenimis. Bendras medyn� t�ris didesnis tik 4 m³/ha. 
Brandži� medyn� t�ris didesnis 10 m³/ha. D�l kiet�j� lapuo�i� medži� r�ši� dži�vimo pablog�jo 
medyn� r�šin� sud�tis, vidutiniai rodikliai, našumas ir j� sanitarin� b�kl�. 

Miško atk�rimas. Per vykmet� (2004-2013) plynai iškirsta 2148 ha medyn�. Želdinta 56 % 
kirtavie�i�, savaime atž�l� 32 %, dar neatkurtos kirtaviet�s užima 12 % ploto. �veista 2011 ha 
želdini�. Pagal b�kl� geri želdiniai užima 80,0 %, patenkinami – 19,9 %, blogi – 0,1 %. Žuvusi�
želdini� n�ra. 2004 m. ger� želdini� buvo 27 %, patenkinam� – 59 %, blog� – 12 % ir žuv� – 2 %. 
Želdinimo darb� kokyb�, palyginus su ankstesniu vykme�iu, labai pager�jusi. Paliktose atželti 
kirtaviet�se vyrauja atž�limas juodalksniais – 62 %, beržais 24 %,  spygliuo�iais ir kietaisiais 
lapuo�iais – 1 %. Atž�l� jaunuolynai yra mišr�s, ugdymo kirtimais formuojami tikslini� medži�
r�ši� medynai. 

Miško rekreacija. Gerinant poilsiavimo s�lygas miškuose, V� Marijampol�s mišk� ur�dijos 
pastangomis �rengti 47 �vairios paskirties rekreacijos objektai (4 poilsiaviet�s, 38 atokv�pio viet�, 4 
p�s�i�j� pažintiniai takai ir kt.). Objektus visuomen� intensyviai naudoja, tod�l dalis susid�v�j�, 
jiems reikia prieži�ros ir remonto. 

Priešgaisrin� apsauga. Didžioji dalis V� Marijampol�s mišk� ur�dijos mišk� žemo gamtinio 
degumo (tre�ios degumo klas�s – 61 % mišk�), tod�l kilti gaisrams n�ra didelio pavojaus, nors 



dedama daug pastang� profilaktin�ms ir priešgaisrin�s saugos priemon�ms, per vykmet� kilo 50 
gaisr� (gaisr� apimtas plotas 29 ha). 

Mišk� sanitarin� b�kl�. Mišk� sanitarin� b�kl� n�ra gera, d�l grybini� lig� toliau vyksta uosi�
dži�vimas. Inventorizuota 36,0 t�kst. m3 sausuoli� ir virteli� (0,8 % nuo viso medyn� t�rio). 
Apskai�iuotas nat�ralus metinis t�rio atkritimas sudaro 5,1 t�kst.m3. V� Marijampol�s mišk�
ur�dijos miškuose neišvengta �žuol� ir uosi� dži�vimo. 

Medžiokl�tvarka. Medžiokl�s �kio rodikliai vertinami prieštaringai, ypa� už ilgesn� laikotarp�. 
Didelis elnini� tankumo did�jimas nuo 1970 met� padar� didel� žal� eglynams bei antrajam egli�
ardui. Elnini� žv�ri� gausa 2013 m. taip pat labai viršija leistin� teritorijos talp�. Nustatyti elnini�
žv�ri� pažeisti medynai – 346 ha valstybiniuose miškuose (1,8 % viso medyn� ploto), dauguma 
pažeidim� sudaro ankstesni� met� pažeidimus (dabar taikomos efektyvesn�s želdini� apsaugos 
priemon�s). Ta�iau did�ja bebr� daroma žala miškams – d�l patvenkt� upeli� ir griovi� yra 
dži�stan�i� ir žuvusi� medyn�, iš j� 80 ha valstybiniuose miškuose. 

Mišk� sertifikavimas. V� Marijampol�s mišk� ur�dijos miškai sertifikuoti 2004 m., 
resertifikuoti 2009 ir 2014 metais. Tai garantas, kad �kininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus 
– išsaugojant ir gausinant miško išteklius visuotinai pripažintais tvaraus (darnaus) mišk� �kio 
principais, subalansuojant ekonomines, ekologines ir socialines mišk� funkcijas. 

�KINI� PRIEMONI� PROJEKTAS  

Miško kirtimai. Pagrindini� miško kirtim� apimtis apskai�iuota vadovaujantis Pagrindini�
miško kirtim� normos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. liepos 2 d. �sakymu Nr. D1-362 „D�l Pagrindini� miško kirtim� normos nustatymo 
metodikos nustatymo“, o kirtimai išd�styti teritorijoje vadovaujantis Miško kirtim� taisykl�mis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. �sakymu Nr. D1-79 
„D�l Miško kirtim� taisykli� patvirtinimo“. Metinis naudojimas apskai�iuotas 2013 m. mišk�
inventorizacijos duomen� pagrindu. Pagrindini� kirtim� projektas parengtas pirmam penkme�iui, 
po to, aktualizavus duomen� baz�, kirtimai bus suprojektuoti kitam penkme�iui. Ugdymo kirtim�
b�tinumas nustatytas miško sklypams pagal miškininkyst�s reikalavimus. Sanitarini� kirtim�
apimtis apskai�iuota pagal medynuose (pradedant nuo 45 met� amžiaus) nat�raliai iškrentan�ios 
medyno t�rio dalies procent� ir koreguojant kirtimo norm� pagal miškotvarkos metu nustatyt�
sausuoli� ir virtuoli� kiek�. 

Metinis medienos naudojimas sudaro 90,0 t�kst. m3 likvidin�s medienos. Pagrindiniam 
naudojimui tenka 76 %, ugdymo kirtimams – 15 %, sanitariniams kirtimams – 8 %, kitiems 
kirtimams – 1 % bendro naudojimo. 

Pagrindiniai kirtimai II mišk� grup�s miškuose vykdomi nedidele apimtimi, išimtinai taikant 
neplyn� kirtim� b�dus. Neplyni kirtimai III mišk� grup�s miškuose pagal plot� sudarys 60 %, IV 
mišk� grup�s miškuose – 7 %. Plynais kirtimais 2015–2019 m. bus iškirsta 1217 ha, iš j� 87 % 
ploto �kiniuose miškuose.  



PROJEKTUOJAMA METIN� KIRTIM� APIMTIS 

Kirtim� r�šys 

M e t i n �  a p i m t i s  

Plotas, 
ha 

t�ris t�kst. m3 likvidinio 
t�rio % 

nuo 
bendro 
t�rio 

likvidinis t�ris t�kst. m3

pagal mišk� grupes 

bendras likvidinis II III IV 

 Pagrindiniai kirtimai  255* 83,5 68,5/81,9* 82 1,0 12,3 55,2 

 Ugdymo kirtimai  572 17,5 13,5 77 2,7 1,8 9,0 
 Sanitariniai kirtimai x 8,7 7,0 80 1,8 1,6 3,6 

 Kiti kirtimai x 1,2 1,0 80 0,3 0,3 0,4 
Iš viso 110,9 90,0 5,8 16 68,2 

Iš 1 ha mišku apaugusio ploto kasmet bus iškertama po 5,7 m3 bendro arba 4,6 m3 likvidinio 
t�rio (iš jo pagrindiniais kirtimais3,5 m3/ha). Pagal mišk� grupes likvidinio t�rio iškertama: II – 1,4 
m3/ha, III – 5,5 m3/ha ir IV – 5,4 m3/ha. 

Bendras einamasis medyn� t�rio prieaugis – 6,96 m3/ha. Per pirm�j� penkmet� II mišk� grup�s 
miškuose projektuojama vidutiniškai iškirsti 26 %, III ir IV mišk� grupi� miškuose po 96 % bendro 
prieaugio. Medienos naudojimo procentas – 2,5 % viso medienos t�rio. Kasmet miško kirtimais bus 
apimama 4,2 % viso medyn� ploto. 

Potencialiai naudotin� miško kirtimo atliek� kiekio �vertinimas. Kirtimo atliekos sudarys apie 
27 % (30352 m³) suprojektuoto kirsti t�rio. Metiniai energetin�s medienos su žieve ištekliai 
atskirais kirtimais pagal iškertam� t�r� jaunuolyn� ugdymo kirtimais sudarys 11 % (3341 m³), 
retinimo – einamaisiais kitimais 13 % (4081 m³) ir pagrindiniais kirtimais – 76 % (22930 m³). 
Kirtimo atliek� strukt�roje šakos sudarys apie 41 %, malkos ir sausuoliai – 42 %, smulk�s medeliai 
– 11 % ir stieb� virš�n�s – 6 %. Kadangi kelm� panaudojimas galimas tik ateityje, pagrindin�
biomas� sudarys šakos (41 %). 

Miško atk�rimas. Miško atk�rimo fond� sudaro 600 ha inventorizuot� neapaugusiu mišku 
plot� (kirtaviet�s, aikšt�s, kitos žem�s naudmenos) ir 1217 ha suprojektuot� kirsti plynai 2015–
2019 metais iš viso 1940 ha. Želdinti numatoma apie 57 %, paliekama želti – 43 % ploto. Pagal 
želdinamas medži� r�šis apie 87 % sudarys mišr�s želdiniai. Metin� miško atk�rimo apimtis 
pirmajam penkme�iui – 280 ha. 

Aplinkini� rib� prieži�ra. Numatytas kasmetinis V� Marijampol�s mišk� ur�dijos valdom�
mišk� ribini� linij� iki 1,5 m plo�io su kitais naudotojais atnaujinimas, kasmet planuojama 
atnaujinti apie 75 km ribini� linij�. Dal� kvartalini�, aplinkini� linij� reikia naujai išvalyti, j�
kasmet planuojama atnaujinti apie 80 km. 

Miško apsauga. Suprojektuota sanitarini� kirtim� apimtis (7,0 t�kst. m3 likvidin�s medienos 
per metus). Vadovaujantis Miško sanitarin�s apsaugos taisykl�mis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. �sakymu Nr. D1-204 „D�l Miško sanitarin�s 
apsaugos taisykli� patvirtinimo“, rekomenduotos biologin�s, chemin�s ir kitos sanitarin�s mišk�
apsaugos priemon�s. 

Priešgaisrin� apsauga. Parengtas priešgaisrinio tvarkymo planas visai mišk� teritorijai. Miškai 
suskirstyti degumo klas�mis: aukšto degumo (18 % mišk�), vidutinio degumo (20 %) ir žemo 



degumo (62 %). Numatytas kasmetinis mineralizuot� juost� atnaujinimas (apie 200 km per metus), 
parengtas mišk� priešgaisrini� priemoni� žem�lapis. 

Medžiokl�tvarka. Medžiokl�s plotai suskirstyti � medžiokl�s plot� vienetus. Miškai priskirti 
elni� veisimo zonai. Apskai�iuotas leistinas žv�ri� skai�ius – 669 s�lyginiai elniai (35 elniai, 102 
briedži� ir 1312 stirnos). Leistina šern� banda – 471 vnt. Nustatytas minimalus papildom� pašar�
kiekis žiemos s�lygomis, išskirta 24 ha pašarini� laukeli�. Numatytos biotechnin�s ir želdini�
apsaugos priemon�s. 

Mišk� sausinimas. Mišk� sausinimas ateinan�iam vykme�iui pagal techninius projektus 
nenumatytas. Nenusausintos žem�s sudaro apie 11090 ha arba 76 % viso hidromelioracinio fondo. 
Ta�iau sausinti tikslinga tik IV mišk� grup�je atskirus užmirkusius bei pelkinius sklypus (apie 564 
ha) taikant vietin�s melioracijos b�dus. 

Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. Visoje V� mišk� ur�dijos teritorijoje 
rekreaciniams miškams priskirta 323 ha mišk� (0,9 % viso mišk� ploto), iš j� 224 ha valstybin�s 
reikšm�s miškuose (1,0 %). Rekreaciniams miškams priskirti miško parkai, rekreaciniai miško 
sklypai, saugom� teritorij� rekreacini� zon� miškai, miest� miškai. V� mišk� ur�dijos valstybin�s 
reikšm�s miškams parengtas specialus rekreacinio sutvarkymo projektas. �rengti 47 rekreacijos 
objektai (poilsiaviet�s, atokv�pio vietos, pažintiniai takai ir kt.), dal� j� numatyta atnaujinti ar 
rekonstruoti. Rekomenduojama �rengti 14 naujus rekreacijos objektus. Rekreacinei mišk� vertei 
padidinti projektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai (321 ha). 

Gamtosaugini� priemoni� planas, kur� sudaro aiškinamasis raštas ir žem�lapiai M 1:50 000, 
žem�lapiai girininkijoms M 1:20000. Jame aprašytos visos saugomos teritorijos, gamtos ir kult�ros 
paveldo objektai, Raudonosios knygos augal� radaviet�s, paukš�i� lizdaviet�s, kertin�s miško 
buvein�s, kitos ekologiškai vertingos teritorijos: nat�ralios miško pelk�s (neapaugusios medynais), 
mažos miško aikštel�s ir laukym�s, miško sklypai su pavieniais bio�vairov�s medžiais ar 
senmedžiais. Pateiktas visas kompleksas gamtosaugini� miško �kini� priemoni� biologinei 
�vairovei išsaugoti. Gamtosauginis planas reikalingas sprendžiant sertifikavimo klausimus, 
informuojant vietin� bendruomen� apie miško vertybes ir �kin� veikl�. 

Baigiamojoje projekto dalyje pateiktas projektini� sprendini� ekonominis, ekologinis ir 
socialinis vertinimas. Suprojektuotos mišk� �kin�s priemon�s užtikrins tausojant�, daugiatiksl�
miško naudojim�, palaikant� miško ekosistem� stabilum�, esam� gamtini� bei kult�ros vertybi� ir 
biologin�s �vairov�s išsaugojim�, taip pat ekonomin� naud�. 

Projekto vadovas Nerijus Pivori�nas 
2014 m. gruodžio 2 d. 

  


